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  العوامل المناخیة التي تؤثر على نمو النخلة

 بالبعد الحرارة بدرجة تتأثر لذلك وشماال جنوبا 34 -  15 عرض خطي مابین النخیل زراعة تنحصر :الحرارة - 1

 درجات تتحمل ال التمر نخلة ان التجارب بیت وقد. البحر سطح عن المنطقة وارتفاع االستواء خط من القرب أو

 نقطة علیه ویطلق) °م 9- 8،8( حرارة درجة عند النمو یتوقف حیث االنجماد درجة تحت ما الى ةضمنخف حرارة

 حوالي البصرة من العظمى حرارة درجة تبلغ المثال سبیل وعلى ، العالیة الحرارة درجات تتحمل كما ، الصفر

  .°م49

  الرطوبة تكون مادوعن األمطار من خالیة الجو یكون أن وجضوالن التلقیح أیام خالل التمر نمو یتطلب:  الرطوبة. 2

 ترابیة رفیعة طولیة أفقیة خطوط ظهور) (  Checking(  التشطیب كعیب فیها مرغوبة غیر عیوب فتظهر عالیة

 دور في المطر أضرار وتكون) .  البسر(  الخالل ورط في (Black nase) الذئب واسوداد)  الثمرة ثرة اللون

  .فادحة الرطب

 ااذ إال االعتیادیة یفتهظبو  األخضر سعفها یقوم وال طبیعیا یكون ال الظل في النخلة نمو أن : سالشم أشعة - 3

  .النخیل لزراعة تصلح ال فهي الشمس حجابنا فیه یكثر التي والمناطق المباشرة الشمس أشعة الى رضعت

 وتتمیز،  اثناء نموها للخطة علیها تعتمد التي المعدنیة واألمالح لمیاهل رادمص التربة رتعتب:  التربة طبیعة - 4

  : التالیة فاتصبال للزراعة الصالحة التربة

  . فیه جذورها المتداد ومالئمته النخلة لتثبیت الكافي العمق .أ

  . والحدید والكالسیوم والبوتاسیوم روالفسفو  النتروجین من الضروریة الغذائیة العناصر على تحتوي أن - ب

   .القویة الكبریتات و كلوریداتوال اربوناتالك أمالح من عالیة نسبة على تحتوي أن بیج - ج

  في النمو كونیو  ةوالطینی والمزیجیة الرملیة ةبر تال في موتن مرتال ةنخل أن الباحثین أغلب علیه متفق رأي وهناك

  النخلة نمو في انقص القلویة التربة تسبب وقد الثقیلة الطینیة التربة في منه أسرع العمیقة یفةفالخ المزیجیة التربة
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 كثیرا یقل للتمر إنتاجها ان اال العمیقة المزیجیة ةبالتر  في طویلة لمدة شالعط مقاومة النخلة تستطیع عامة ورةبص و

  .اإلنتاجیة قابلیتها لتحافظ على المستمر االردام الى النخلة تحتاج او

 ولقوة وذلك لقوة جذعه يتالف للنخیل لنسبةبا ةوخاص رتمال خلةن یعل هامتأثیر  ریاحلل لیس:  وتأثیرها الریاح. 5

 بتربة ناميال أو یفضعال الطویل الجذع نو لیالنخ على الریاح تؤثر أن یمكن ولكن الكثیفة بالجذور باألرض تثبته

تتعرض  الحاالت فبهذه واحدة دفعة جمعهاإذا اقتلعت الفسائل بأ أو قاالس ارصف رخبن جذعها صابالم أو ضحلة

   .السقوط ىال النخیل

  النخیل خدمة عملیات

  ویشمل:  النخیل تلقیح* 

  : الطبیعي حالتلقی. 1

 اللقاح حبوب نقل من بد وال التأنیث أعضاء األنثى وتحمل التذكیر أعضاء منه الفحل یحمل المسكن ثنائي النخیل

 على االعتماد فیمكنه كبیر البستان في األفحل عدد كان لو.  اإلخصاب یتم حتى األنثى طلع الى فحلال طلع من

 إنتاج لضمان صناعیا التلقیح عملیة أجراء یجب لذلك ةقلیل األفحل عدد دائما كنول التلقیح عملیة في الریاح

 طریق في تكن لم او اإلناث عن بعیدة أو قلیله األفحل عدد بها تكون التي الحاالت في ةخاص المجزي الحاصل

 في زیادة یعطي وقد الشكل منتظمة یرغ ومشوهه ردیئة ثمار أنتاج الى یؤدي الهوائي التلقیح وعملیة.  الریاح هبوب

  ) . الیدوي التلقیح طریق عن الناتجة الثمار من أكثر% 25 الجاف وزنها معدل(  الثمار حجم

  

  ویشمل : الصناعي التلقیح - 2

 وأحیانا شباط من األخیرة العشرة أوائل من العرب شط منطقة في عادة التلقیح عملیة تبدأ : الیدویة الطریقة. أ 

 تستمر ما وغالبا سیما أوائل الى نیسان أوائل في تكون فقد التلقیح عملیة نهایة اما المناخ تقلبات حسب آذار نهایة

 من) الطلع(  األغاریض وتنتزع االنفالق وشك على الذي الناضج أو منها المنفلق األفحل طلع یجمع. نیسان لنهایة
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 زنبیل أو كیس في الشماریخ هذه تجمع أكثر او شماریخ ثالثة على تحتوي منها كل صغیرة أجزاء إلى ویجزا األغلفة

 المنفلق األنثى طلع اغاریض من اغریض وسط في جزء كل ویصنع اإلناث نخیل یرتقي ثم الملقح رقبة في وتعلق

 ویصنع بیده فینضجه االنفالق وشك على الناضج الطلع وأما. نثوياأل االغریض على أوال الشماریخ هز بعد غالفها

 بدایة كانت واذا. تربط ال أو خوصة في االغاریض تربط وقد الذكریة الشماریخ من جزء األنثوي االغریض وسط في

  . أنثوي أغریض لكل الذكریة الشماریخ عدد من فیزید باردة الموسم

  الفتاحي یمتاز.  والخیكري الفتاحي وهما بالفسائل یكثران األفحل من زانیمم نصنفا یوجد العرب شط منطقة في  

  لون حسب واألخضر األحمر بین من ومنه لقاحه باستعمال عالیة تكون العقد نسبة أن كما فیه اللقاح حبوب بكثرة

 وخكري سمیسمي وخكري ، کریطلي وخكري عادي خكري منه ضروب أربعة فهناك الخكري أما، الطلع غالف

 الشماریخ عدد تستعمل اذوله فیه اللقاح حبوب ولقلة طلعه لصغر الفتاحي بعد الثانیة بالدرجة مفضل وهذا وردي

 تكون التي المواسم في یخزن او األنثوي االغریض على وینثر اللقاح طحین یجمع الفكري الطلع قلة حالة في أكثر

 لمنع تاما تجفیفا أوال یجفف أن یجب اللقاح حبوب ولتخزین.  القلیلة المواسم الى كثیرة الذكري طلعال كمیات فیها

 أسفلها في اویةح السداد محكمة كبیره قناني داخل الفوهة مفتوحة قناني في توضع ثم مراضباأل وٕاصابتها تعفنها

 تحفظ وقد الموسمین بین المدة في بحیویتها اللقاح حبوب حفظ یمكن ولهذا الرطوبة المتصاص الكالسیوم كلورید

  .)ف صفر( حرارة بدرجة التجاریة المبردات في او المنزلي بالبراد )ف 40( حرارة بدرجة

  : المیكانیكیة الطریقة -  ب

 أو الطحین مثل لتخفیفه بمساحیق خلطه بعد التلقیح بغبار النخیل طلع یرفتع فیها یمكن بسیطة آالت استعمال

 عاملة أیدي إلى وتحتاج أسرع الطریقة هذه وتعتبر. نخالة% 90-85 و اللقاح حبوب من% 15-10 بنسبة النخالة

.  األنابیب طول ازداد أذا إال جدا الطویل النخیل تلقیح یمكن ال فیها الصعوبة ولكن أقل أیضا اللقاح وكمیة أقل

 تكون بحیث البساتین أنشاء في التحویر یجب كما مسافات النخیل الرتفاع األرض من المنفلق الطلع رؤیة وعدم

:  لقاح1بنسبة خلیط یرش حیث بالطائرات التلقیح وهناك.  حقیالتل ومعدات الجرارات لسیر كافیة مسافات النخل بین

 بنسبة الحنطة دقیق أو النخالة مع اللقاح من خلیط فیستعمل العراق في اما أمریكا في اللوز وقشر الحنطة قیدق 9

  .منهما لكل%  50
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  :الثمار خف*

  : هي فوائدها ومن اإلنتاج على ومقدرتها النخلة غلة بین للتوازن وذلك المهمة العملیات من تعتبر

  نضجها في وتكبر نوعیتها وتحسن الثمرة حجم من تزید - 1

  . المقبل بالعام الطلع إنتاج تضمن - 2

                     
 ولكن وقثالع من الثمار او زهاراأل بعض بإزالة او الضعیفة تكون وعادة وقثالع بعض بإزالة أما عادة خفلوا   

 یكون ان ویفضل السعف عدد مع تتناسب أن یجب العثوق عدد عادة. شیوعا ألكثراو  األفضل هي وقثالع إزالة

 وحجم النخلةحسب نشاط   النخلة على قاثع 12 -  6 من بقاء العرب شط في ویفضل.  سعفات 8 لكل واحد قثع

 تأخیر من والغرض حزیران منتصف الى مایس منتصف من الخف عملیة وتتم.  وصنفها النخلة وعمر العثوق

  :هو الخف عملیة

 او)  حزیران تساقط سمىی ( طبیعیة بصورة یتساقط منها كثیرا ألنه العذوق من للثمار الكافي العقد ضمان - 1

  . كثیرة التساقط نسبة كانت إذا الخف یوقف وأحیانا الجراد أو الحمیرة بحشرة إلصابتها

  .الحیوانات كعلف)  الكمري ، الجمري(  األخضر البلح الستعمال السبب یكون او - 2

  :  التركیس *

 تمیل ال حتى الثقل توزیع لضمان النخلة رأس ولح منتظم وبشكل سعفه على قثع كل وضع العملیة بهذه یقصد   

 مع شماریخه وتمتد وزنه یزداد أن بعد قثالع تشابك عدم الى إضافة ،الیتق كان إذا بالسعفة یربط وقد النخلة

 أسابیع )4-3( بعدة العملیة هذه وتجري. قثالع عراجین تکسر ولعدم الثمار جني عملیة لیسهل والسعف الخوص

 أو طوح( النخیل وتسمى الطویلة العراجین ذات للنخیل بالنسبة عادة وتجرىة طری تزال ال والعراجین التلقیح من

 الحویز، حاضنة( وتسمى القصیرة العراجین ذات األصناف أما. الحالوي ، السایر ، ألزهدي ، البرحي مثل)  بائنة

  علیها العملیة هذه تجري فال الخفیف الحمل ذات ما النخیلأ ،) البیداریة ، االسحاق
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   :التدلیة *

 قثالع رفع عملیة وهي آب منتصف الى وتستمر تموز منتصف حوالي أي االرطاب بدء عند تبدأ التدلیة عملیة   

 السعفة طرف قص مع السعفة على فینزل ثقیلة وقثالع كانت وٕاذا ،قوي أصبح عرجونه الن یتدلى وتركه السعفة من

  : العملیة هذه فوائد من. الثمار وسقوط الریاح بواسطة اهتزازها عدم لضمان

  

  . قطفها وسهولة الناضجة الثمار سقوط تقلیل - 1

  .والغبار ةالمتعفن الثمار من العذوق تنظیف .2

  .مرتین النخلة لصعود الفالح یضطر ال حتى الیابس السعف قص الوقت نفس في جريی - 3

  في خشیم ابو ظاهرة ومنع قثالع داخل الحارة الجافة الریاح تخلل من یقلل وبذلك الشماریخ عیجم لىع تباعد - 4

  . الحالوي الصنف

   : التكمیم *

  : فوائدها منو   التدلیة مع عادة وتجري بأكیاس وقعثال تغطیة یعني

  .باألتربة وتلوثها الثمار تساقط منع .1

  .التمر على األمطار تساقط منع - 2

  .منع الحشرات والطیور - 3

  .تقلیل جفاف الثمار وتحسین نوعیتها - 4

  



  المرحلة الثالثة                                                          قسم علوم األغذیة       

  لثالثةاالمحاضرة                                     صناعة التمور والسكریات: المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة                                      نظريالجزء ال      
 

 جني الثمار: 

وال تنضج ثمار العثق ، الجویة السائدة وعلى الصنف وعلى رغبة المستهلك األحوالیتوقف دور النضج على   

وقد یتأخر في ، أسابیع)  4- 3( المبكرة خالل  األصنافالواحد في وقت واحد خالل الموسم وقد یتكامل النضج في 

اذ قد ، لةالدو  باختالفتختلف وسائل الصعود الى النخلة . أشهر)  3- 2( النضج الى فترة  المتأخرة األصناف

كما تختلف طرق جني ، الهیدرولیكیة األبراجاو باستخدام الساللم او یكون بواسطة الحبال او عن طریق التدلیة 

 األكثرالثمار فقد تتم بقص العثق بكامله او نفض الثمار او یتم هز العثق بالید وهو على الشجرة فتسقط الثمار 

  .نضجا وتبقى الثمار غیر مكتملة النضج متعلقة بالعثق

 التقلیم : 

یقطع السعف . اللیف وٕازالة) التكریب( وقطع الكرب  األشواك وٕازالةویقصد بها قطع السعف األخضر والیابس    

نشاط ویتوقف عدد السعف الیابس على ، من إجراء عملیات الخدمة علیهاسنویا لیسهل على العامل ارتقاء النخلة 

وكذلك یتأثر السعف بالبرد القارص وتجرى عملیة ، النخلة فكلما كان النشاط أكثر كان عدد السعف الیابس أكثر

  . القطع للسعف الیابس عند منطقة اللیف

  

  طرق إكثار اشجار النخیل

  :من طرق اكثار النخیل هي 

  :مفضلة لألسباب التالیةوهي طریقة تكاثر جنسي وهذه الطریقة غیر : اإلكثار بواسطة النوى - 1

  تصنیف النخیل النامي من البذور یكون معقدا -أ

  .ولهذا یتحتم على الفالح رعایة جمیع اشجار النخیل لحین ظهور الطلع صعوبة التفریق بین الذكر واالنثى - ب

  .معظم النخیل البذري تكون ثماره ذات نوعیة ردیئة -ج
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  .لها غیر صالحة للتسویقال تكون تموره متشابهة النوعیة مما یجع - ء

  .تتاخر النخیل البذریة عادة في االثمار -ه

 ).خضري(تعتبر هذه الطریقة هي المثلى لزراعة النخیل وهي طریقة تكاثر ال جنسي : اإلكثار بواسطة الفسائل - 2

، ع النخلةوهي برعم خضري یتكون عند اول نشأة النخلة وتكون عادة عند سطح التربة او احیانا على جذ :الفسیلة

  :وهنالك نوعان من الفسائل

نوع یخرج من قاعدة النخلة والمتصلة باالرض وهي اصلح للزراعة النها تحتوي على مجموعة من الجذور التي  -أ

  .تساعد على النمو

وتسمى بالراكوب وال تحتوي على جذور لذلك یجب ان إحاطتها بالتربة ةسقیها لحین نوع ینمو على جذع النخلة  - ب

  .جذور لها تكون

یبدأ تكوین الفسائل في اوائل سني النخلة في أباط السعف والعمر الذي یتوقف فیه یختلف حسب الصنف والخدمة 

  .او قد ال تنتج فسائل، فسیلة) 33-1(والبیئة وقد یتفاوت العدد ما بین 

بدأت هذه التقنیة منذ سنة      اذ ، وهي طریقة حدیثة إلكثار النخیل بصورة تجاریة: اإلكثار بالزراعة النسیجیة - 3

وذلك عن طریق زراعة االنسجة والخالیا المرستمیة من البرعم الطرفي او البراعم الخضریة او قمم ) 1970(

  .الجذور في أوساط غذائیة معقمة

  :من فوائد اإلكثار بالزراعة النسیجیة هي  

  .من االمراض وخاصة الفایروسیةالحصول على عدد كبیر من الشتالت العالیة النوعیة والخالیة - 1

امكانیة استنباط هجائن ذات ذات خصائص وصفات عالیة ومرغوبة بإستخدام الهندسة الوراثیة وٕاحداث طفرات  - 2

  .وراثیة في زرع الخالیا واالنسجة المنتجة

  .الحصول على شتالت صغیرة الحجم خالل فترة صغیرة مما یسهل نقلها وتداولها - 3
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  :یة للثمرةالمكونات الفسلج

      النواة - 2ي   اللحم الجزء -1 :جزئین رئیسیین من الثمرة تتكون

 Exocarp  الغالف الثمري الخارجي هي مناطق لثمرة نخیل التمر الى ثالث لثمرة Pericarp الثمري یتمیز الغالف  

 بتراكم التي تتمیز خالیاها البشرة تحت طبقة الكیوتكل تلیهابمادة  البشرة مغطاةیتكون من صف واحد من خالیا الذي 

 الثمرة حجم ٌشمل معظمی فهو Mesocarp يالوسطً اما الغالف ،  Cell Stone المتصلبة الخالیا طبقة ثم التانین مادة

ویلي طبقة الغالف الوسطي غالف الثمرة  ،طبقة تانینیة بینهماتفصل  السمك يف یتمیز بوجود طبقتین مختلفتینو 

الذي یتكون من صف واحد من الخالیا والذي یكون واضحا في المراحل االولى نمو الثمرة ثم  Endocarpالداخلي 

  .في انسحة الثمرة بعد عملیة التلقیح مباشرةیبدأ بالتمایز 

  المكونات الرئیسیة لثمرة النخیل الناضجة

  :الجزء اللحمي الذي یؤكل یتكون من نسیجین - 1

عن  شمل القشرة الخارجیة والتي تكون غالبا منفصلة او سهلة الفصلیو : Outer mesocarpالنسیج الخارجي  -أ

( وسمكها خلیة واحدة تلیها الطبقة الخارجیة من اللحم )  Epiderims( اللحم وتتكون اقشرة الخارجیة من البشرة 

Exocarp  ( ثم طبقة البشرة الداخلیة التي یكون سمكها)ریة المستطیلة ثم تلیها طبیقة من الخالیا الحج) خالیا 6-4

واخیرا ) خلیة 25 – 15(ثم یلي ذلك خالیا برنكیمیة سمكها من ، والمتراصة وتعد الحد النهائي لطبقة اللحم الخارجیة

  ).خلیة  4- 2( الطبقة التانینیة التي یتراوح سمكها بین 

وهو النسیج المتبقي من المادة اللحمیة او طبقة اللحم الداخلي ویقع بین  :Inter mesocarpالنسیج الداخلي  - ب

  .الخالیا التانینیة وتجویف النواة وتتكون من خالیا برنكیمیة متراكمة كثیرة تشمل جزء من اللحم الذي یوكل

وفي ) النواة (  وفي بغداد وباقي المحافظات) الفصمة ( تسمى باسماء مختلفة ففي البصرة تسمى : Seedالنواة  - 2

والنواة هي البذرة وهي مأوى الجنین وهي جسم مستطیل صلب یقع في وسط ) العلفة ( وفي المغرب ) العجمة ( الیمن 

نواة ، )سم 0.75-  0.4( وقطرها بین ) سم 2.5 -1( ویتراوح طولها بین ) غم 2 – 0.5( الثمرة ویتفاوت وزنها من 

وشكلها مستطیل ومدببة الطرفین وذات لون بني وهي تمثل الجزء ، ط الثمرةنخلة التمر عبارة عن جسم صلب یحتل وس

وقد تتاثر هذه النسبة ، حسب الصنفمن اجمالي وزن الثمرة %) 20 – 4( وتتراوح نسبتها بین غیر الماكول من الثمرة 

)   Dorsal side( وتتكون النواة من سطحین وهما الجانب الظهري . بمصدر حبوب اللقاح والعملیات الزراعیة

ویمتد )  Furrow( او شق )  Groove( اما الجانب الظهري فیتمیز باخدود ، ) Ventral side( والجانب البطني 

ویختلف شكل وعمق الشق بأختالف االصناف فقد یكون واسعا او ضیقا او منفرجا عن النهایتین ، على طول البذرة

ویوجد في الشق خیط رفیع عبارة عن ، فمدبب او مستدیر تبعا للصنفاما ذنب البذرة ، وضیقا بالوسط او یكون غائرا

اما . ویحیط بالبذرة غالف رقیق یعرف بالقطمیر وهو الغالف الداخلي لجدار الثمرة، نسیج لحمي ابیض یسمى بالفتیل

ین الجانب الظهري للبذرة فیكون محدب ویحتوي على نقرة منخفضة صغیرة مستدیرة وهي التي تحدد موضع الجن
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فهي احیانا تحتل وسط الظهر لكن في بعض ویختلف موقعها باختالف الصنف )  Micropyle( وتسمى النقیر 

  االصناف تكون اقرب الى الراس او الذنب 

  

  
  

ویتكون القمع من بقایا الكأس ( وهو ما یغطي قاعدة الثمرة ویربطها بشمراخ العثق الثمري : Perianth القمع -3

والقمع متصل بالشمراخ مباشرة وجالس علیه دون فاصل سوى انسجة لیفیة داخلیة ، )تیبسهما وتصلبهما والتویج بعد 

وتستخدم صفات القمع من حیث الشكل واللون . كما ان القمع متصل بالثمرة بأنسجة لیفیة تربط قاعدة النواة بالقمع

  تفریق بین االصنافواالرتفاع او االنخفاض عن سطح الثمرة في مرحلة الخالل كطریقة لل

  التركیب الكیمیائي والقیمة الغذائیة للتمور

بالكاربوهیدرات والبروتینات والفیتامینات  تحتوي على مجموعة من تراكیب كیمیائیة مثمثلةالتمور كبقیة الثمار    

ة وللتمور قیم، االخرى وغیرها من المركباتوالرطوبة التي تختلف نسبتها بإختالف صنف التمر واالمالح المعدنیة 

  .عند تناوله مع الحلیب غذائیة عالیة ویعتبر غذاءا كامال

 Moistureالرطوبة : أوال

الماء الحر والماء المرتبط والماء ، یتواجد الماء في جمیع الفواكه والخضر ومن ضمنها التمور بثالث اشكال وهي

للثمرة وتعد الرطوبة او نسبة الماء في الثمار من وتتمیز التمور بانها محبة للماء ویعتبر المكون االساسي ، االزموزي

  :وتصنف التمور على اساس نسبة الرطوبة الى ثالث مجامیع رئیسیة هي، العوامل المهمة في تحدید قوام الثمرة

یقابله %) 14- 7( تمتاز هذه االنواع من التمور بانخفاص نسبة الرطوبة فیها اذ تتراوح بین : التمور الجافة - 1

في نسبة السكریات وتتمیز ثمار هذا النوع من التمور بتحولها من مرحلة الخالل الى مرحلة التمر دون المرور ارتفاع 

ومن االمثلة علیها تمور دقلة  المناطق مرتفعة الحرارة ومنخفضة الرطوبةتكثر هذه االصناف في و ، بمرحلة الرطب

  .بیضاء والشامیة
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وتتمایز %) 24- 15( تراوح نسبة الرطوبة في هذا النوع من التمور بین ت): نصف الجافة ( التمور شبه الجافة  - 2

اصناف هذا النوع من التمور بین االصناف الجافة والرطبة وكمیات السكریت فیها تكون متفاوتة او متساویة ومن 

  االمثلة على هذا النوع من التمور هي االشرسي والدیري والزهدي ودقلة نور

تمتاز اصناف هذا النوع من التمور بانها تستهلك خالل مرحلة الخالل او الرطب ونسبة ): طبة الر ( التمور الطریة  - 3

ومن االمثلة  وكمیة السكریات فیها تكون قلیلة نسبیا%) 30-25( الرطوبة فیها تكوون مرتفعة اذ تتراوح حوالي بین 

  .علیها هي البرحي والبریم والمكتوم والخضراوي

  أشكل تواجد الماء في التمور 

وهو عبارة عن سائل حر مذاب فیه بعض المواد وهو الماء المتواجد في السایتوبالزم وبین الخالیا : الماء الحر - 1

  .والذي یدور بین االنسجة

اذ ان بعض المواد عند تماسها مع الماء ، وهو الماء المتشرب او یكون على شكل هالمي: الماء األزموزي - 2

  .تمتصه

  .وهو الماء الذي یكون مرتبط مع بعض المركبات العضویة االخرى مثل النشا والبروتینات :الماء المرتبط - 3

  

  نسبة الماء في المراحل المختلفة لثمرة النخیل                      

  % نسبة الماء         المرحلة        

  90 - 85         مرحلة الحبابوك    

   85 - 80         مرحلة الكمري      

  80 - 75         الخالل األخضر    

   55 - 50         )البسر(الخالل الملون  

  45 – 40         بدایة مرحلة الرطب  

  40 – 35         نهایة مرحلة الرطب  

  25 – 20         مرحلة التمر      

  

اذن الماء الحر هو الماء  ،والماء االزموزي وال تؤثر على الماء المرتبطتؤثر عملیة التجفیف على الماء الحر    

القریب من سطح الثمرة او قشرتها والتي تتبخر من خالل  سطح الثمرة عند تعرضها الي حرارة مباشرة مثل اشعة 

ك وینفذ خالل االغشیة فهو الماء الذي یتحر  اما الماء االزموزي، الشمس وهذا النوع من المیاه یفقد ببساطة من التمور

اما النوع الثالث من الماء وهو الماء ، الخلویة من التركیز العالي الى التركیز الواطئ في الثمرة وایضا یتبخبر بالتجفیف

  .فال یمكن السیطرة علیه وال یمكن ازالته النه من اصل وتركیب الثمرة نفسهاالمرتبط 
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  السكر: ثانیا

من المادة الجافة %) 70( اذ تمثل اكثر من ، یعد السكر من اهم المركبات الكاربوهیدراتیة الموجودة في التمور    

) فركتوز + كلوكوز (  Invert sugarوالسكر المحول ) السكروز( للثمار ویوجد السكر على شكلین هما سكر ثنائي 

تعتمد على مراحل النضج ونوعیة التمور وان نسبة السكریات  وما تحتویه التمور من هذه السكریات)  45:55( بنسبة 

ففي التمور الرطبة یكون  الكلیة الى نسبة الرطوبة تعد مقیاس للمقارنة بین االصناف ویرتبط بذلك قوام وصالبة التمور

  .السكر غالبا من السكریات المختزلة وبعضها یحتوي على سكریات غیر مختزلة وبنسبة قلیلة

  

  %نسبة الرطوبة  %سكریات كلیة  %سكروز    %سكر مختزل  نوع التمر     مرصنف الت  

    27             72.92       0.38       72.52    تمور لینة     البرحي    

  21          78.20     7.50      70.70    تمور نصف جافة  الزهدي    

  12        75.80     59.00     16.80    تمور جافة    دقلة بیضاء  

  

لكن السكریات المختزلة عالیة اما  اما التمور شبه الجافة فتكون النسب متفاوتة بین السكروز والسكریات االحادیة 

التمور الجافة تحتوي نسبة عالیة من سكر السكروز وانخفاض السكریات المختزلة وان سبب انخفاضه نتیجة جفاف 

اذ یتوقف تحویل السكروز الى السكریات المختزلة اي یتوقف التمر وهو على النخلة قبل ان یقوم االنفرتیز بعمله 

  .وبةاالنزیم بسبب قلة الرط

  االلیاف : ثالثا

وتنشا هذه المادة عندما تتضخم الخالیا وذلك عند فترة الزیادة  جدار الخلیة یتكون من مادة سلیلوزیة غیر قابلة للذوبان

، للثمرة وتختلف نسبة االلیاف في التمور اختالفا كبیر باختالف الصنفوالظروف البیئیة السریعة في الوزن الطري

وفي %)  6.28- 4.9( وفي اصناف اخرى تتراوح نسبة االلیاف %)  2.9- 0.48( في التمور  وتتراوح نسبة االلیاف

اما النواة فتحتوي على نسبة عالیة من الهیمیسلیلوز وهي مادة كاربوهیدراتیة معقدة %). 2-1.8( بعض االصناف 

. تحرر من الجنین عند بدأ النموتختلف عن السلیلوز بكونها سریعة التحول الى الكلوكوز بفعل انزیم السایتیز الذي ی

من %) 2(كما ان نسبة االلیاف تعتمد ایضا على صنف التمر فالتمور اللینة تامة النضج ال تحتوي على اكثر من 

  .غرامات ونصف من االلیاف 8وحسب االبحاث الحدیثة فان المئة غرام من التمر تحتوي على ، االلیاف
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  العناصر المعدنیة : رابعا

تعد التمور منجما للعناصر المعدنیة وخاصة البوتاسبوم والكلورین والكالسیوم بكمیات جیدةویلیها الفسفور والكبریت    

  .من التمر موضحة بالجدول ادناه) غم 100( وان االمالح المعدنیة التي تحتویها ، والمغنسیوم والصودیبوم والنحاس

  

الكمیة بالملغرام   العنصر    

  غم  100لكل 

K         649 -754  

Cl        268 - 290  

F        70.5 -83.8  

Ca       58.3 -67.8  

P        54.8 -63.8  

Mg       50.3 -58.5  

 S        43.8 -51.1  

 Fe       6.20 -6.80  

 Na       4.10 -4.80  

 Cu       0.18 -0.21  

%) 35.45(لب التمر لدرجة ان نسبته في الرماد بلغت  ان البوتاسیوم یوجد بنسبة عالیة فيویالحظ من الجدول  

اي ، ویكون التمر فقیر جدا بالنسبة لعنصر الصودیوم . بالنسبة لصنف السایر%) 33.87(و ،بالنسبة لصنف الحالوي

ان المئة غرام منه فیها اقل من خمس ملیغرامات من الصودیوم ولكنه غني بالبوتاسیوم وخمس حاجة الجسم م 

  . المغنسیوم

  أنزیمات التمور: خامسا

وهو  Ektoinvertaseوهو اكثر االنزیمات تواجدا في التمور ویقسم الى قسمین هما :  Invertaseاالنفرتیز - 1

وان ، وهو مرتبط بمركبات الخلیة داخل الثمرة Endoinvertaseو، یوجد بشكل حر خارج الخیة في السائل المحیط بها

وفي االصناف اللینة ، )كلوكوز وفركتوز( فاعلیة انزیم االنفرتیز تكمن في قدرته على تحویل السكر الى سكر محول 

یكون هذا التحول كامال اما في االصناف الجافة وشبه الجافة فیكون التحول جزئي وفعالیة هذه االنزیم تكون نشطة في 

من فعالیة  )%50(ویفقد حوالي ) °م 40(وان فاعلیة هذا االنزیم تكون ثابتة بدرجة حرارة ، رطوبة العالیة والحرارةال

   .لمدة عشرة دقائق) °م 65(من فعالیته عند درجة حرارة %) 90(ویفقد ) °م 50(بدرجة حرارة 
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یر في التمور وال یشترك في التفاعالت یكون هذا االنزیم غیر معلوم التأث Peroxidase :انزیم البیروكسدیز  - 2

هو المسؤول عن التأكسد  Poly phenol oxidase التي تؤدي الى اسوداد التمور بینما انزیم البولي فینول اوكسیدیر 

االنزیمي واسوداد التمور ومنتجاته خالل عملیات التصنیع والتخزین ویكون هذا االنزیم اكثر حساسیة من البیروكسدیز 

  .اتجاه الحموضة

وهو احد االنزیمات البكتینیة ونشاط هذا االنزیم متعلق بطراوة : Poly galactronaseانزیم البولي كاالكترونیز  - 3

  .ةلذا عندما تصل الثمرة الى الحد االعلى من الطراوة تكون فعالیة االنزیمات اكثر بعشرین من فعالیتها قبل الطراوةالثمر 
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